اولین همایش ملی گیاهان دارویی،
کارآفرینی و تجاری سازی
مقایسه برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه مرزنجوش در شرایط تیمار با نانوذره تیتانیومدیاکسید
الهوتی3
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چکیده
دراین پژوهش تاثیر ذراتنانوتیتانیومدیاکسید با شیوه اسپریپاشی بر رشد و برخی
صفات مورفوفیزیولوژیکی ( شامل تغییرات طول و وزن خشک اندامهوایی و ریشه،
محتوای انواع کلروفیل و کاروتنوئید و شاخصپایداریغشاء) دو گونه "مرزنجوش
مدیترانهای" و "مرزنجوش اروپایی" مورد بررسی قرار گرفت .گیاهان دو ماهه با
چهار غلظت  60 ،10 ،0و  120میلیگرم درلیتر ذراتنانو تیتانیومدیاکسید
اسپریپاشی برگی شدند؛ سپس برداشت گیاهان و بررسی صفات (چهارده روز پس
از آخرین تیمار) صورت گرفت .نتایج نشان داد که تیمار  60میلیگرم در لیتر ذرات
نانو تیتانیومدیاکسید در هر دو گونه مرزنجوش ،بیشترین اثر مثبت را بر طول و
وزن خشک بخشهوایی ،وزن خشک ریشهها ،محتوا کلروفیل  ،aکلروفیل کل و
کاروتنوئیدها داشت .نکته قابل توجه آنکه ،اسپریپاشی برگی مرزنجوش اروپایی با
غلظت  120میلیگرم در لیتر ذراتنانو ،موجب بیشینه مجموع طول ریشه ها و
محتوای کلروفیل  bگردید .تغییرات شاخص پایداری غشاء در هر دو گونه
مرزنجوش ،با روند کاهشی در زمان تیمار با غلظتهای مختلف ذراتنانو همراه
بود .مجموع نتایج بیانگر برهمکنش گونه و ذراتنانو تیتانیومدیاکسید بر صفات
موفوفیزولوژیکی و رشد مرزنجوش میباشد.

مقدمه
جنس مرزنجوش ( )Origanum spp.متعلق به تیرهی نعناع ،گیاهی چندساله با 49
گونه است که در كشور ایران ،دو گونه مرزنجوش وحشی یا مدیترانهای
( )Origanum vulgare L.و مرزنجوش اروپایی ()Origanum majorana L.
وجود دارند .این جنس در درمـان بیمـاريهای گوارشی ،سرماخوردگي ،آلرژيهاي
تنفسي ،دیابت ،التیام زخمها کاربرد دارد و داراي خواص آنتياكسیدان و ضد-
میكروبي قوي بر ضدعوامل پاتوژن انساني و نیز عوامل فساد مواد غـذایي اسـت.
اثرات ضددیابت ،ضدفشارخون باال و ضدالتهاب نیز در این گیاه گزارش شده است
که به دارا بودن ترکیبات فنلی ،مخصوصا اسیدهای فنلی و فالونوئیدهای آن نسبت
داده شده است .ذرات تیتانیومدیاکسید ( )TiO2یک اکسید معدنی غیرسیلیکاتی طبیعی
است که بر رشد ،فعالیتهای آنزیمی و فتوسنتزی و ترکیبات ثانوی گیاهان
تاثیرگذار است .فرم نانو این ترکیب و سایر ترکیبات مشابه به آنها اجازه میدهد تا
از نظر فیزیکی ،شیمیایی و زیستی ویژگیهای منحصر به فردی از خود نشان دهند
و اثرات متفاوتی نسبت به فرم طبیعی خود ایجاد کنند .استفاده گسترده از ذراتنانو
تیتانیومدیاکسید( )TiO2-NPدر بسیاری از زمینههای علمی و فنآوری ،به دلیل
خواص بینظیر آن شامل توانایی فوتوکاتالیزوری ،آبدوستی زیاد و هدایتپذیری
باالی آن است .مطالعه در گیاه اسفناج ( )Spinacea oleracea L.نشان داده است که
تیمار با  TiO2-NPموجب افزایش جذب مواد مغذی معدنی و افزایش رشد این گیاه
شود (افزایش محتوای کلروفیل و وزن بوتههای گوجهفرنگی ( Lycospersicom
 )esculentum L.در زمان تیمار با  TiO2-NPگزارش شده است .هدف پژوهش
حاضر ،ارزیابی مقایسهای دو گونه مرزنجوش ،به دنبال اسپریپاشی برگ با ذرات
 TiO2-NPمیباشد.

مواد و روش ها
بذرهای دو گونه "مرزنجوش مدیترانهای" و "مرزنجوش اروپایی" پس از استریل
شدن ،در بخش سطحی گلدانهای پالستیکی کشت شدند و در شرایط گلخانه دمای با
 25±2درجه سانتیگراد ،دوره  16ساعت روشنایی  8 -ساعت تاریکی و رطوبت
نسبی  70درصد قرار گرفتند .بخش¬های هوایی گیاهان دو ماهه ،تحت تیمار با
غلظت¬های مختلف  60 ،10(TiO2 -NPو  120میلی¬گرم درلیتر) قرار
گرفتند .نمونه شاهد با  10میلی¬لیترآب مقطر دیونیزه اسپری شد .دو هفته بعد از
اعمال تیمار ،گیاهان برداشت و بخش¬های هوایی و ریشه آن¬ها از هم مجزا شدند
و صفات شامل طول و وزن خشک ساقه و ریشه اندازه¬گیری شد .سنجش محتوای
کلروفیل ،aکلروفیل  ،bکلروفیل¬کل و کاروتنوئید و شاخص پایداری غشاء نیز
صورت گرفت .تجزیه آماری دادهها به کمک نرمافزار ( SPSSنسخه  )25و
مقایسه میانگین دادهها در سطح احتمال خطای  5درصد انجام شد.

نتایج و تحلیل
بررسی نتایج نشان داد که تیمار با غلظتهای مختلف TiO2 -NPتاثیر معنیدار بر صفات مورفولوژیکی بخشهوایی و ریشه داشت؛
بهطوریکه تیمار  60میلیگرم در لیتر  TiO2-NPدر دو گونه مرزنجوش ،بیشترین اثر مثبت بر طول و وزن خشک بخشهوایی و
وزن خشک ریشهها داشت؛ اما بیشترین طول ریشههای مرزنجوش مدیترانهای ،در گیاهان بدون تیمار (شاهد) و در مرزنجوش
اروپایی ،در تیمار  120میلیگرم در لیتر ذراتنانو مشاهده شد .در پژوهشی بیان شد كه طول ساقه ذرت در پاسخ به تیمارهاي
مختلف TiO2 -NPافزایش مییابد .در مطالعه ای دیگر ،غلظتهای باالی  TiO2-NPموجب کاهش طول ریشه و ساقه گوجه فرنگی
گردید  .بیشترین وزنتر ساقه و ریشه خرفه نیز در تیمار  3میلیگرم در لیتر همین ذراتنانو و كمترین آنها در نمونه شاهد گزارش
شد برخالف تحقیقات قبل ،بیشترین وزنتر اندام هوایی و ریشه گل ناز یخی در نمونه کنترل بدون تیمار با ذراتنانو  TiO2به ثبت
رسید .مسلم شده است که  TiO2-NPسبب تحریک ریشه در جهت جذب آب و مواد معدنی و نیز افزایش جذب و متابولیسم نیتروژن
میشوند .همچنین ،میزان اسیمیالسیون آمونیوم و آنزیمهاي درگیر در این فرآیند به واسطه این ذراتنانو افزایش مییابد که موجب
افزایش رشد در نمونههای گیاهی می شود .بررسی محتوای کلروفیل  aو کل نشان داد که در هر دو مرزنجوش مدیترانهای و اروپایی،
اسپریپاشی با غلظت  60میلیگرم در لیتر  ،TiO2-NPموجب افزایش معنیدار در محتوای این رنگدانهها میشود .هر چند این تیمار
غلظتی موجب بیشینه محتوای کلروفیل bمرزنجوش مدیترانه ای گردید؛ اما در مرزنجوش اروپایی ،تیمار غلظتی با  120میلیگرم در
لیتر  TiO2-NPبود که بیشینه محتوای کلروفیل  bرا به دنبال داشت .محتوای کاروتنوئیدها در هر دو گونه ،ابتدا افزایشی و سپس
کاهشی بود؛ به این نحو که بیشترین افزایش در غلظت  60میلیگرم در لیتر  ،TiO2-NPمشاهده شد .بررسی نسبت کلروفیل a/b
بیانگر سطح بیشتر این نسبت در مرزنجوش اروپایی نسبت به مرزنجوش مدیترانهای بود .گزارشات از اثرات مثبت  TiO2-NPبر
محتوای کلروفیل  b ،aو کل مریمگلی معمولی دارد .هرچند گاها گزارشاتی از اثرات منفی غلظتهای باالی  TiO2-NPهم وجود دارد.
افزایش جذب و متابولیسم نیتروژن در شرایط تیمار با  TiO2-NPمیتواند دلیلی بر افزایش محتوای كلروفیل در گیاه ،باشد تیمار با
غلظتهای  TiO2-NPموجب کاهش شاخص پایداری غشاء در هر دو گونه مرزنجوش شد .در پژوهشی تیمارذراتنانوسیلیکات
پتاسیم موجب کاهش شاخص پایداری غشاء گیاه اسپرس شد .این تاثیرات منفی ذراتنانو در غلظتهای زیاد را می توان به تجمع
گونههای کنشگر اکسیژن در بافتهای گیاهی نسبت داد.

نتیجه گیری
مجموع نتایج پژوهش حاضر بیانگر برهمکنش گونه و ذرات نانو تیتانیومدیاکسید بر صفات موفوفیزولوژیکی رشد میباشد.
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